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Voorwoord
De opkomst van de landen in het Zuiden
In 2012 blijkt er een aanzienlijke vooruitgang in de index van menselijke ontwikkeling (HDI).
Tijdens de afgelopen decennia zijn landen over de hele wereld geëvolueerd naar hogere niveaus van
de menselijke ontwikkeling. Dit is uitstekend nieuws. Maar vooruitgang vereist uiteraard meer dan
een gemiddelde verbetering van de ontwikkelingsindex. De HDI-verhogingen, gekoppeld aan een
toename van de inkomstenongelijkheid, aan niet-duurzame consumptiepatronen, aan hoge militaire
uitgaven en aan een zwakke sociale cohesie, zijn niet wenselijk noch duurzaam.
Als gevolg van de snelle groei van nieuwe machtscentra in de derde wereld in de 21ste eeuw,
veranderen de mondiale dynamieken ingrijpend. China heeft Japan al overtroffen en is nu de op één
na grootste economische macht ter wereld, tegelijkertijd honderden miljoenen mensen uit armoede
halend. India is vastberaden haar toekomst aan het herdefiniëren door dynamische veranderingen
in het oprichten van ondernemingen en door innovatie in haar sociaal beleid. In Brazilië verbetert de
levensstandaard in de mate dat internationale partnerschappen expansie vinden en de programma’s
ter bestrijding van de armoede, wereldwijd gekopieerd, hun doelmatigheid aantonen.
Deze landen hebben allemaal een unieke geschiedenis en kozen voor een eigen
ontwikkelingspolitiek op maat. Toch hebben ze allen belangrijke gemeenschappelijke
karakteristieken en worden ze geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen. Ze zijn ook steeds
meer van elkaar afhankelijk. Bovendien laten de inwoners van ontwikkelingslanden steeds vaker
hun stem horen. Zij delen nu opinies en inzichten aan de hand van nieuwe media en eisen van
regeringen en internationale instellingen meer verantwoording.
Deze nieuwe situatie laat toe om nieuwe beleidsvormen te identificeren, verankerd in deze nieuwe
realiteit, en de vooruitgang te accentueren in de komende jaren. Het zou passend zijn om een
grotere vertegenwoordiging van de landen van het Zuiden te installeren in de mechanismen die de
wereld besturen, en te wijzen op de potentiële nieuwe financieringsbronnen in het Zuiden voor de
toegang van de bevolking tot de meest elementaire openbare diensten.
Voor een menselijke en duurzame ontwikkeling
Rechtvaardigheid is voor ons een essentieel onderdeel van de menselijke ontwikkeling.
Iedereen heeft het recht een rijk leven te leiden, volgens zijn waarden en zijn persoonlijke
aspiraties. Niemand zou mogen worden veroordeeld tot een kort en ellendig bestaan enkel en alleen
door geboorte in een 'slechte' klasse of ras, behorend tot een 'slechte' etniciteit of geslacht, of
verblijvend in het 'verkeerde' land. De menselijke ontwikkeling wordt door ongelijkheid afgeremd of
soms helemaal verhinderd. De ongelijkheid in toegang tot de gezondheidszorg en onderwijs daalde
op mondiaal niveau de voorbije 20 jaar in verhouding meer dan de ongelijkheid in inkomsten.
Er zijn amper landen die een snelle groei behouden zonder zwaar geïnvesteerd te hebben in de
publieke sector, niet alleen in infrastructuur, maar ook in onderwijs en gezondheidszorg. In landen
waar de inkomensongelijkheid klein is, zorgt vooruitgang ervoor dat de armoede op een meer
doelmatige wijze vermindert, dan in landen waar deze ongelijkheid groot is.
Bijgevolg behoudt KDW haar aanpak, en promoot integratie, de garantie voor non-discriminatie en
gelijke behandeling, die de pijlers vormen van een sociaal stabiele samenleving. KDW werkt samen
met haar partners eveneens aan de toegang tot sociale basisvoorzieningen, die economische groei
op de lange termijn ondersteunt door het creëren van goed opgeleide en in goede gezondheid
verkerende mensen. De bevordering van gelijkheid, vooral tussen verschillende religies, raciale of
etnische groepen, vermindert ook sociale conflicten.
Onderwijs, gezondheidszorg, sociale bescherming, juridische empowerment en autonomie en sociale
organisatie, stellen arme mensen in staat om deel te nemen aan de groei.
Garantie tot een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling.
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Financieel rapport 2012

Resultatenrekeningen per 31 december 2012 (in €)

Uitgaven 2012
Verleende hulp Zuid – projecten
Uitgaven ontwikkelingseducatie
en sensibilisatie
Werkingskosten en
personeelskosten algemeen
Fondsenwerving
Afschrijving en
waardevermindering
Andere kosten
Totaal van de uitgaven

Inkomsten 2012
953.917,89 Cofinanciering van projecten in
het Zuiden
6.780,19 Cofinancieringen van
activiteit ontwikkelingseducatie

572.265,74

116.921,23 Private stichtingen

184.505,00

19.659,18 Giften van het publiek
470 Andere inkomsten
(legaten inclusief)
1.579,31 Financiële producten
1.099.327,70 Totaal van de inkomsten
Resultaat van het boekjaar

0,00

490.975,03
70.976,17
1.082,30
1.319.804,24
220.476,50

De giften vormen de basis van de inkomsten van Kinderen Derde Wereld.
Het is eerst en vooral dankzij de vrijgevigheid van het publiek dat wij onze acties kunnen realiseren
ter bestrijding van de armoede en voor het welzijn van de kinderen en vrouwen van de landen in
het Zuiden. Of de gift nu regelmatig of punctueel is, de bijdrage van elke schenker is van enorm
belang. Hierdoor kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren. In 2012 kwamen meer dan 56% van
onze inkomsten van schenkers, ondernemingen en stichtingen.
Dankzij de schenkers, hebben wij toegang tot de medefinancieringen!
De bedragen die bij het publiek ingezameld worden, zijn eveneens een onmisbare voorwaarde om
toegang te krijgen tot cofinancieringen van de overheid. Elke gift kan zo door vier vermenigvuldigd
worden. Zo steunt ons globaal budget de projecten van onze partners nog beter. In 2012
vertegenwoordigden DGD 37,3% subsidies en WBI 5,9% subsidies van onze inkomsten, m.a.w.
43,3% van onze totale inkomsten.
Een minimale uitgave voor het werven van fondsen.
Slechts 1,8% van de totale uitgaven zijn gewijd aan geldinzamelingen. Deze som dient voor het
drukken en versturen van onze briefwisseling m.b.t. fondsenwerving en verzekert tevens een goed
beheer van het adressenbestand van onze schenkers.
Prioriteit aan de projecten: : 953.917,89 € of 87% van de totale uitgaven.
953.917,89 € of 86,8% van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië
(33%), en Afrika (60%) en Latijns Amerika (7%). De algemene werkingskosten en de
personeelskosten vertegenwoordigen 10 % van de uitgaven.
Doorzichtigheid. Onze rekeningen onder officiële controle.
 De projectfinancieringen worden gecontroleerd door DGOS (de Belgische administratie voor
ontwikkelingshulp), alsook door het Ministerie van Financiën.
 De rekeningen en balansen van 2012 werden geauditeerd door Bedrijfsrevisor, Hault & C° en
goedgekeurd door de Algemene Vergadering op juni 2013.
 De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden gedeponeerd bij de griffie
van de Handelsrechtbank van Brussel.
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Verleende steun in 2012
De financiering van de projecten in het Zuiden bedroeg een totaal bedrag van 953.918 €. ETM/KDW
steunde 40 partners in 11 landen over 3 continenten: Azië (3 landen/18 projecten/ 32 % van
totaal), Afrika (5 landen/17 projecten/ 61 % van totaal) en Latijns-Amerika (3 landen/5 projecten/
7 % van totaal).
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AZIE
Land/regio/stad
FILIPPIJNEN

Partner

Luzon/Manilla en
Payatas

Virlanie Foundation Inc.

Sectoren van interventie/toewijzing van
steun

Begunstigden

Onderwijs en opleiding. Basisgezondheidszorg
(incl. voeding) Economische microprojecten
en familiehereniging in de provincie van
oorsprong.
Penafrancia Elementary School Basis onderwijs en voorziening van
drinkwater door de school. Steun
pedagogisch materiaal.

300 voormalige straatkinderen onder wie
60 gehandicapten. 37 gezinnen
voddenrapers. 1.200 straatkinderen en
RAC / MYRC
340 kinderen en leerkrachten.

Tamil Nadu/
Ulagaretchakarpura

Sam Kudil

Sensibiliseren en opleiding.
Basisgezondheidszorg.

Tamil Nadu/Theni District

Sawed Trust

Onderwijs. Steun aan de armste gezinnen
door hun kinderen een kans op onderwijs te
bieden.

Karnataka/
Soraba

Zusters SRA, Dharma Jyothi
Charitable Society

Werkingskosten van het opleidingscentrum en
een internaat voor meisjes en vrouwen.

8 animators in 8 dorpen ontvangen thuis
166 leerlingen voor bijles en onderwijs
hulp.
100 meisjes tussen 5 en 18 jaar van de
Dalits kaste uit de arme dorpen in Theni
district en hun families. Noodhulp n.a.v.
de cycloon Thane.
135 « Dalits » meisjes uit +- 50 dorpen in
de Soraba regio.

Karnataka/Honavar

Zusters SRA, Dharma Jyothi
Charitable Society

Karnataka/Honavar

Sint Ignatius Health and
Education Trust

Kerala/Charunmundo

Zusters SRA Sr. Jessina

Karnataka/Bangalore en
Mysore

Breads (Bosco)

Andra Pradesh/Kavali

Rural Reconstruction Society

Touch & Care medische apparatuur,
constructie van ziekenhuisvleugel voor
gehandicapten / Therapeutisch- en
revalidatiecentrum voor gehandicapte
kinderen
Community Outreach Program. Onderwijs. Het
installeren van bibliotheken in de regio
Honavar. Community Support Project.
Onderwijs in het leven en rechten van
adolescente dorpsbewoners. Juridische hulp
bij seksueel misbruik.
24/24 hulp aan straatkinderen. Salaris van de
straathoekwerkers. Inrichting van een
gemeenschappelijk lokaal in Mysore.
Pedagogisch materiaal voor
beroepsopleidingen. Snit en naad.

Luzon/Antipolo City
INDIA

25 fysiek gehandicapte kinderen, van wie
ongeveer 50 % jongens en meisjes jonger
dan 14 jaar, belast met verschillende
handicaps.
Kinderen, jongeren en volwassenen uit de
5 dorpen.
500 adolescenten op het platteland waar
seksueel misbruik een vaak voorkomend
gegeven is.
Ongeveer 5.500 straatkinderen in
Bangalore. Bevorderen van 400
kindarbeiders of schoolverlaters.
30 à 40 kwetsbare jongeren en vrouwen
zonder opleiding en gehandicapten. .
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Kerala/Kovalam

Sebastian Indian Social
Project (SISP)

Onderwijs (inhaallessen, hulp met huiswerk,
technische en professionele opleidingen);
voedselhulp
Onderwijs, medische verzorging, bijles voor
Engels en wiskunde.

Andrah Pradesh, Nellore

Vianney Home for the
handicapped

Meghalaya/Shillong

PREMANAND ANUPAM

Vorming tot vreedzaam samenleven.
Sensibilisering en vredesopvoeding.

Kerala/Kovalam

Bethel School

Karnataka/Brahamavar

Catholic Board of Education

Karnataka/Soraba

Muhkta Trust

Karnataka/Santhpur

Zusters SRA, Dharma Jyothi
Charitable Society

Deelname aan steun voor leerkrachten in een
school die arme kinderen en kinderen in
moeilijkheden opvangt.
Toegankelijkheid tot school vergroten.
Deelname aan de bouw van vier extra klassen
in de overbevolkte plaatselijke school.
Inleiding tot wetenschappen en informatica,
zondagklas voor jongeren die dit nooit kregen.
Gedeeltelijke financiering van de bouw van
een nieuwe English Medium school in een
kwetsbaar gebied.

70 schoolverlaters tussen 7 en 18 jaar
krijgen een voltijdse opleiding. 50
jongeren krijgen hulp met huiswerk.
100 kinderen en jongeren van wie 6070% fysiek gehandicapten. Meisjes en
jongens.
Leerlingen en ouders van een tiental
scholen in de staten van Meghalaya,
Manipur, Sikkim en Darjeeling.
77 jongens en meisjes tussen 4 en 11
jaar uit gezinnen die leven BPL.
416 kinderen en 13 leerkrachten van de
school Nirmalal.
150 meisjes en jongens tussen 14 en 16
jaar.
Momenteel meer dan 300 jongens en
meisjes (kleuterschool en 2 eerste jaren
van basisschool)

VIETNAM
Education for Development

AFRIKA
Land/regio/stad

Partner

Inclusieve vorming voor doofstomme
kinderen. Lokale capaciteitsopbouw, herstel
en verbetering van de structurele capaciteit
van de school.
Sectoren van interventie/toewijzing
van steun

157 doofstomme kinderen van de school
Hy Vong Binh Thanh en 28 docenten en
medewerkers.

Begunstigden

SENEGAL

Bevolking van dorp
Nianing en omstreken

Basisgezondheidszorg. Onderwijs
(peterschappen). Sociaal-economische
ontwikkeling. Voedselhulp.

Honderden kinderen en hun familie.
Scholen en dorpskliniek.

Noord-Kivu/Goma

En Avant les Enfants Congo

Inuka rehabilitatie project. Bevordering van
de vrede. Heropleving van de economische
activiteit. Basis- en secundair onderwijs.

Ituri/Jupukelo

Basisschool van dorp

Onderwijs. Rehabilitatie van de plaatselijke

Meisjes en hun broers/zussen. Families van
de gemeenschappen waarin kinderen gereintegreerd werden. Plaatselijke
verenigingen.
Kinderen uit de streek en hun families.

Petite Côte/Nianing

DR CONGO
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basisschool.
Voedselhulp. Landbouw. Gezondheidszorg.
Rehabilitatie en verlichting van
bevallingsklinieken in de bush.
Familiale re-integratie. Beroepsopleiding en
onderwijs. Vakantiekampen.

Bandundu/Idiofa

Jupukelo
Beto Sadisana asbl

Kinshasa/Ngaliema

PECS asbl

Maniema/Kindu
Kinshasa/Ngaliema/

ITMK (Institut Technique
Médical de Kindu)
CHERO

Verpleegopleiding niveau A2. Specialisatie van
huisartsen.
Opknappen van centrum. Voedselhulp. Familiale
re-integratie. Opleiding in inkomsten
genererende projecten. Bijlessen.

Leerlingen en personeel van het technisch
instituut. Dokter-professors aan het ITMK.
48 kwetsbare kinderen en wezen. Familie van 15
herenigde kinderen. CHERO medewerkers. 156
schoolverlaters. 20 kinderen in officieel
onderwijs en 6 in beroepsopleiding.

Lubumbashi/dorp Poleni

Green Mango asbl

Social Center Green Mango. Jongeren en
gezinnen in straal van 5 km van Green
Mango Center.
60 vrouwen(alfabetiseringscursussen).

Kinshasa/Mitendi

Centre de Jeunes Bolingo

Voltooiing van een sociaal centrum voor
cursussen, seminars, conferenties en
filmvoorstellingen. Vormingscursus voor
moeders, sensibilisering voor de bescherming
van de natuur. Stimulering van microondernemingen. Bijenteelt en landbouwklas.
Onderwijs in het leven. Beroepsopleidingen en
sensibilisering.

Plateau van Bateke/Bu

ACADEC

Gezondheidszorg. Het beëindigen van de
betegeling van bevallingskliniek.

Hoog Uélé, dorp Pawa

Schoolcomplex Les Petits
champions

Onderwijs en beroepsopleiding. Bouw en
installatie van de afdeling houtbewerking.

De jongeren van het dorp Pawa en uit de
omliggende dorpen. Leerkrachten van het
schoolcomplex.

Uganda Children Center

Onderwijs en beroepsopleiding.
Gezondheidszorg. Sociale, familiale en
professionele re-integratie.
Formeel en informeel onderwijs en
beroepsopleiding. Voedselhulp en
gezondheidszorg. Seksuele voorlichting.

Ongeveer 620 straatkinderen en kwetsbare
jongeren uit risicogroep.

Cida City Campus

Universitaire vorming van arme Afrikanen.
Installeren van talenlabo.

2 studenten uit sloppenwijk van Kampala.

Maison Shalom asbl

Gezondheidszorg. (Steun aan ziekenhuis en
voedingscentrum moeder/kind). Opleiden
van personeel.

Wezen en kwetsbare kinderen. Zwangere
vrouwen. Medisch personeel.

OEGANDA
Kampala

Jinja

ZUID AFRIKA
Johannesburg

Missionary Sisters Queen
of Apostle

Plattelandsbevolking van Idiofa en
omliggende dorpen.
Straatkinderen van Kinshasa, jongens en
meisjes. Jongeren.

111 arme en kwetsbare jongeren uit het dorp
die één van de vier opleidingen volgen,
beschikbaar in het nieuwe centrum F & J.
leerkrachten en medewerkers.
De inwoners van het dorp BU en meer bijzonder
de vrouwen en kinderen.

+/- 12000 bewoners van de 2 sloppenwijken
Soweto et Masese.

BURUNDI
Ruyigi
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Partner

Sectoren van interventie/toewijzing
van steun

Begunstigden

RN/Natal

Priester Jacques
Theisen

Kleuteronderwijs en eerste leerjaar
basisonderwijs. Voedselhulp.
Pedagogische opleiding.

+- 450 kinderen 3 – 7 jaar

SP/Ribeiro Preto

Casa da Criança
Santo Antonio

Bescherming. Vorming tot moederschap.
Voedselhulp. materiaal voor computerruimte
en eetzaal.

250 kinderen 1 – 10 jaar

Salvador de
Bahia/Tancredo Neves

Ceifar

Onderwijs. Beroepsopleiding.
Gezondheidszorg. Voedselzekerheid.

De arme bewoners uit de favela Tancredo Neves.

La Casa Oaxaquena

Onderwijs en recreatieve activiteiten.
Steun aan de gezinnen slachtoffer van de
orkaan Carlota. Schoolsponsoring.

Kinderen uit 5 geïsoleerde dorpen. 29 jongeren van wie 4 hogere
studies volgen

Cartagena

Centro Pastoral de
Salvador

Steun bij voedselvoorziening et toegang tot
medische zorg. Empowerment van de vrouw.
Onderwijssteun (bibliotheek). Humanitaire
hulp aan de allerarmsten.

Ontheemde arme Metisgezinnen van Cartagena. Vrouwelijke
gezinshoofden. Enkele duizenden kwetsbare kinderen en
jongeren uit vele wijken.

Medellin

Corporacion
Proyectarte

Vorming tot vreedzaam samenleven
a.h.v. geweldloze artistieke activiteiten.

446 kinderen en jongeren in arme wijken van Medellin, de meeste uit
ontheemde gezinnen als gevolg van geweld.

Tolima en Villavicencio

Fundejur -Bogota

Bescherming van het kind. Vorming tot
moederschap. Voedselhulp.
Basisgezondheidszorg.

380 kleine kinderen van 2 tot 5 jaar, uit extreem arme gezinnen,
grotendeels afkomstig uit plattelandsgebieden en ontheemd na
gewapende conflicten en acties van criminele bendes die drugs telen
en produceren.

LATIJNS AMERIKA
Land/regio/stad
BRAZILIE

MEXICO
Oaxaca/ 5 dorpen

COLOMBIA
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Azië
DE FILIPPIJNEN
De Filippijnse Republiek is een archipel van 7.107 eilanden gelegen ten oosten van Vietnam dat naar
schatting bijna 106 miljoen inwoners telt. De hoofdstad, de metropool Manilla, telt om en bij 20
miljoen inwoners. De officiële talen zijn Engels en Filippino (op basis van Tagalog) naast 8 andere
dialecten. Bijna 83 % van de bevolking is rooms katholiek, naast zijn er 5 % moslims, 3%
protestanten, e.a.
Van de bijna 106 miljoen Filippino’s, is 34 % jonger dan 14 jaar en 19 % tussen 15 en 24. Zo’n
49 % van de bevolking verblijft in de steden. De schrijnende armoede op het platteland drijft steeds
meer mensen naar de stad met de hoop op een beter bestaan. Daar moeten ze door gebrek aan
vast werk leven van een miniem en onregelmatig inkomen. Gezinnen leven op elkaar gepropt in één
kamer, zonder toilet, stromend water noch elektriciteit. Er is nauwelijks bewegingsruimte, laat staan
speelruimte. Een totaal ongeschikte omgeving dus voor kinderen om in op te groeien. Daarbovenop
is er de constante dreiging dat de overheid de krotten af zal breken, omdat ze illegaal gezet werden,
of meer nog omdat ze plaats moeten maken voor regeringsprojecten.
In december 2012 ondertekende president Benigno Aquino III eindelijk de goedgekeurde wet voor
gezinsplanning en moeder- end kindzorg. Volgens hem heeft de regering de verantwoordelijkheid
om de bevolking te informeren over keuzes wat betreft geboortebeperking, en deze wet voorziet in
gratis voorbehoedsmiddelen, gezinsplanning programma’s en seksuele voorlichting op scholen. 13
jaar lang al verzetten machtige kerkleiders van de rooms-katholieke kerk door parlementariërs
onder druk te zetten en zelfs te dreigen om de president te excommuniceren. Nochtans is het hoge
geboortecijfer net een zware last voor de samenleving. De behoefte aan sociale voorzieningen
en werk neemt sterk toe.
Armoede ligt aan de basis van de vele problemen waarmee vele kinderen en jongeren
geconfronteerd worden. Ondervoeding is daarvan het meest in het oog springend. 25 % van de
kinderen jonger dan 5 is ondervoed! Ondervoeding vermindert de weerstand aanzienlijk en maakt
kinderen vatbaar voor ziektes. Door een ontoereikende en voor de armen onbetaalbare
gezondheidszorg, kampt het land met een hoge kindersterfte: 19 op 1000, wat de Filippijnen
wereldwijd op 73 plaatst, voor Oost Azië op één na het hoogste cijfer.
Door het zeer beperkte overheidsbudget voor onderwijs, zijn de voorzieningen van het openbaar
onderwijs vaak slecht en is het niveau bijzonder laag. Schoolgebouwen zijn te klein, verkeren in
slechte staat of zijn zelfs onbestaande. Een gebrek aan ruimte en personeel leiden ertoe dat de
kinderen in shifts naar school gaan. Leerkrachten hebben vaak een bijbaan omdat hun salaris veelal
ontoereikend is. Hoewel het openbaar lager onderwijs gratis is, kunnen veel arme gezinnen toch de
kosten voor boeken, schriften en andere schoolbenodigdheden niet opbrengen. Vaak is er ook geen
geld voor het transport of om de kinderen eten mee te geven voor een hele dag op school.
De officiële cijfers voor analfabetisme liggen laag: 93 % van de Filippino’s boven 15 jaar kan lezen
en schrijven. Bijna alle kinderen beginnen aan het basisonderwijs maar slechts 65 % maakt het af.
En 10 % van hen die lager onderwijs zouden moeten volgen, gaan helemaal niet naar school. Voor
het secondair onderwijs is dat al 40 %. Velen verlaten voortijdig de school om te werken voor hun
onderhoud of om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Ze helpen thuis of met het thuiswerk van de
ouders, werken mee op het land, op straat of komen terecht in de industrie. 60 % van de werkende
kinderen doet dat in gevaarlijke omstandigheden…
Er zijn 1.5 miljoen straatkinderen waarvan 100.000 in Manilla. Er zijn verschillende interpretaties
voor de term straatkind, waardoor ook de cijfers m.b.t. Filipijnse straatkinderen variëren. In de
ruime betekenis zijn straatkinderen die kinderen, die een groot deel van hun tijd op straat
doorbrengen zonder toezicht van een ouder of een andere volwassene. Daaronder vallen ook de
kinderen die overdag op straat werken en 's avonds naar huis terugkeren, naast die kinderen die
permanent op straat leven. Als men deze ruime omschrijving hanteert, zijn er op de Filipijnen
ongeveer 3 miljoen straatkinderen...
De sterke toename van het aantal straatkinderen in Manilla is, naast de trek naar de steden, ook te
wijten aan de ontwrichting van het traditionele familieleven in de stedelijke armenwijken. De
massale groei van de werkeloosheid brengt grotere armoede met zich mee. Economische
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ontworteling brengt sociale en culturele ontworteling met zich mee. Families verliezen het contact
met de hun bekende werkelijkheid en de grote stad biedt hun daarvoor geen alternatief. Zij raken
op drift en leven aan de rand van de samenleving. De kinderen zijn daarvan als eersten de dupe.
Een groot deel van de straatkinderen is verslaafd: ze snuiven aceton of goedkope lijm om hun
honger, vermoeidheid en ellende even te vergeten. De politie gebruikt veel geweld tegen de
straatkinderen. Ze beschouwen ze als “vies, verslaafd, niksnutten die overlast bezorgen”. Meisjes
worden daarenboven dikwijls misbruikt…maar niet exclusief meisjes.
Manilla - Straatkinderen opnieuw een glimlach schenken
De situatie van de Filippijnse kinderen is tragisch. Miljoenen kinderen leven in uiterst moeilijke
omstandigheden: kinderen blootgesteld aan een leven op straat, aan kinderarbeid, verslaafd aan
drugs,
kinderen
in
de
prostitutie,
in
de
gevangenis,
enz..
Al 19 jaar lang steunt Kinderen Derde Wereld haar partner in Manilla, de Stichting Virlanie, die
probeert om deze kinderen te helpen door middel van speciaal ontworpen en op maat van hun
behoeften en levensomstandigheden programma’s. Het doel is om hen een beschermende
leefomgeving te bieden en hen zo te behoeden voor blootstelling aan alle vormen van uitbuiting en
misbruik.

Een paar ‘special children’ van het tehuis Jade

De subsidie van Kinderen Derde Wereld droeg in 2012 bij tot de realisatie van een paar
deelprojecten van het grote Virlanie programma:


Steun voor werkingskosten van 2 van de 12 tehuizen, Jade en Elizabeth

Het huis Jade verwelkomt 31 kinderen (en jonge volwassenen) met een verstandelijke handicap
die speciale aandacht en bescherming nodig hebben. Het huis is gelegen in Dasmarinas, op
ongeveer 2 uur met de bus van Manila en bestaat uit twee gebouwen: het hoofdgebouw waar
jongens en meisjes worden opgevangen, en een kleiner huis waar jongens worden begeleid tot een
semi autonoom leven.
Het huis Elizabeth herbergt 27 meisjes, voormalige prostituees en/of meisjes slachtoffer van
seksueel misbruik. Hun leeftijd varieert tussen 13 jaar en 25 jaar.
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Velen zijn getraumatiseerd voor het leven en hebben nood aan psychologische en psychiatrische
zorg. Er werden in 2012 niet minder dan 79 therapeutische sessies door psychiaters geleverd.
Sommige meisjes slagen er in een ander leven op te bouwen, ze volgen een opleiding, vinden een
baan en bereiden zich zo voor op een onafhankelijk leven.


Sponsorship van onderwijs voor tientallen kinderen (hoofdzakelijk basis- en
secundair onderwijs)



Het programma ‘Balik Probynsia’, "terug naar het platteland" t.v.v. 37 families van
voddenrapers in Payatas, de vuilnisberg ten noorden van Manilla en enkele gezinnen
getroffen door overstromingen van de sloppenwijken van de stad.
(Luik huisvesting, onderwijs, gezondheid en voeding en microprojecten voor het genereren
van inkomsten)

De Stichting Virlanie vierde in 2012 haar 20ste verjaardag. Er werd een tournee voorbereid van het
Virlanie kinderkoor, onder toezicht van de stichting en in samenwerking met de KDW en Virlanie
Frankrijk. Deze tour is gepland in Frankrijk en België in het voorjaar van 2013, en voorziet minimum
15 concerten in verschillende steden. Het koor bestaat uit 24 kinderen, waarvan 8 straatkinderen, 8
kinderen die in een opvanghuis verblijven en nog eens 8 jonge kinderen uit de sloppenwijk waar de
stichting
werkzaam
is.
KDW heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een strategisch kader voor Virlanie Frankrijk, en
stelde een aantal tools ter beschikking om de opvolging van de resultaten van deze
gemeenschappelijke met de Stichting Virlanie in Manilla, te vergemakkelijken.

INDIA
India is op zich al bijna een continent en bestaat uit 28 staten. Het is dus niet verwonderlijk dat de
leefomstandigheden zeer verschillend zijn. Dit land heeft een bevolking van meer dan 1,25 miljard
met een jaarlijkse groei van ongeveer 2%.
Treffend voor dit land is de diversiteit, of het nu om taal of religie gaat, etnisch of cultureel is. Deze
culturele rijkdom heeft sinds de onafhankelijkheid van India in 1946, de voorbije 60 jaar
bijgedragen tot een snelle ontwikkeling van het land: de economische groei versnelt en de
industriële productie concurreert meer en meer met de grote westerse mogendheden. India maakt
nu deel uit van de opkomende landen met een productie die in een paar decennia, zo niet in een
paar jaar, bij de eerste op wereldranglijst zal staan.
Deze moderne en optimistische visie staat echter in scherpe tegenstelling tot de dagelijkse realiteit
van de meerderheid van de bevolking, omdat de Indiase maatschappij zeer traditioneel blijft en
door een kaste systeem wordt gedomineerd. Naast een rijke klasse, waaronder de grootste
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fortuinen wereldwijd, leeft het overgrote deel van de bevolking nog steeds in extreme armoede:
90% van de werknemers verdient minder dan 1€/ dag. De alfabetiseringsgraad bedraagt slechts
60% en bijna 50% van de kinderen onder de 3 jaar lijdt aan ondervoeding.
In de context van deze grote ellende, streeft Kinderen Derde Wereld naar een antwoord op de grote
uitdagingen van het Millennium. In de eerste plaats door onderwijs en opleiding. Het is op dit gebied
dat we het meest efficiënt en productief kunnen zijn, door aan kinderen toegang te geven tot
basisonderwijs en een opleiding en ze zodoende begeleiden om hun toekomst te bepalen.
Vervolgens zorgen we voor programma’s waarin speciale aandacht wordt besteed aan de zwakken
en de meest kwetsbaren. We hebben drie doelgroepen:
1. de Dalits, de 'onaanraakbare', diegenen wiens meest elementaire rechten worden
geschonden,
2. jonge meisjes die vaak het slachtoffer zijn van geweld en sterk afhankelijk zijn van
familietradities en tot slot,
3. de gehandicapte kinderen, die zonder de steun van toegewijde mensen aan de rand van de
maatschappij zouden leven.
Kerala - Life skill education for rural adolescent girls
Zoals de naam al aangeeft, focust dit project op de levensvoorbereiding van jonge tieners, wonend
in een deel van de staat Kerala, gelegen op ongeveer 85 km ten noordoosten van Trivandrum. In
deze arme gemeenschap, waar bijna niemand enige opleiding genoot, heerst een traditioneel taboe
over alle kwesties aangaande seksualiteit. Net zoals bij ons in Europa 100 jaar geleden, voelen
leraars en ouders zich beschaamd om dit onderwerp te bespreken met hun jongeren en hen
zodoende
voor
te
bereiden
op
de
puberteit
en
het
affectief
leven.
Dit gebrek aan informatie heeft vaak tragische gevolgen, gaande van adolescenten die met een
schuldgevoel zitten door de veranderingen in hun lichaam, over de emoties die zij ervaren, de
vragen die ze hebben, ongewenste zwangerschappen wanneer ‘roofdieren’ misbruik maken van hun
onschuld, tot de vaststelling dat het aantal zelfmoorden bij jonge meisjes hoger ligt dan in de
naburige regio's.
Het project heeft als doelstelling deze kloof in de opvoeding van de meisjes te dichten, ze bewust te
maken dat ze het recht hebben om te vechten voor de erkenning van hun rechten, hetzij door
zelfverdediging hetzij door het volgen van juridische procedures voorzien in de Indiase wet.
De steun van Kinderen Derde Wereld droeg bij tot de opvoeding en bewustmaking van meer dan
500 meisjes d.m.v.
 het opleiden van competente en bewuste begeleidsters,
 het informeren van de betrokken ouders,
 het organiseren van sessies in groepjes die, naast de voorstellingen, contacten toelaten
tussen de deelneemsters en ook met de begeleidsters,
 voorbereiden en drukken van brochures en affiches met betrekking tot het onderwerp, in
samenwerking met de politie,
 de oprichting van een juridisch orgaan voor hun verdediging in geval van nieuw seksueel
misbruik.

14

Afrika
OEGANDA
Oeganda is een sinds 1962 onafhankelijke republiek, samengesteld uit 111 districten met als
hoofdstad Kampala. De grenzen door Groot-Brittannië vastgelegd, groepeert een breed scala van
etnische groepen met verschillende politieke systemen en culturen. Dictatoriale regimes,
guerrillaoorlogen en schendingen van de mensenrechten tussen 1971 en 1985 waren
verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 500.000 Oegandezen. Het bestuur van Yoweri
Museveni heeft sinds 1986 geleid tot een relatieve stabiliteit en economische groei in Oeganda.
De grenslanden van Oeganda zijn de Democratische Republiek Congo, Kenia, Rwanda, Zuid-Soedan
en Tanzania. Het land is 241.038 km ² groot, heeft een tropisch klimaat en bestaat voor het
grootste deel uit plateaus omringd door bergen, vruchtbaar, goed bewaterd land met veel meren en
rivieren. Het telt verschillende voor het toerisme paradijselijke parken.
Naast de officiële taal die Engels en nationaal wordt gebruikt in het onderwijs, justitie en de media
worden volgende talen gebruikt: Ganda of Luganda (meest gebruikte van de Niger-Congo talen),
andere
Niger-Congo
talen,
talen
Nilo-Saharan,
Swahili
en
Arabisch.
De Oegandese bevolking bedraagt ongeveer 35.621.000 inwoners waarvan 42% rooms-katholiek
zijn, 42% protestant en 12% moslim. Bijna 50% van de Oegandese bevolking is jonger dan 14 jaar
en 25 % is tussen 25-54 jaar. In 2013 werd een bevolkingsgroei vastgesteld van 3,32% wat
Oeganda wereldwijd op de vierde plaats zet.
De gevolgen van extreme sterfte door HIV/AIDS, draagt in grote mate bij tot de lage
levensverwachting van 54,5 jaar, de hogere kindersterfte van 99 kinderen jonger dan 5 jaar op
1000 levende geboortes, algemeen hoge sterftecijfers, en significante veranderingen in de verdeling
van de bevolking naar leeftijd en geslacht. Oeganda stond in 2009 op de 8ste plaats wereldwijd wat
betreft het aantal besmette en overleden mensen, veroorzaakt door AIDS.
Landbouw is de belangrijkste sector van de economie, met meer dan 80% van de beroepsbevolking.
Koffie is goed voor het leeuwendeel van de inkomsten uit export. Met de economische hervormingen
in 1990, startte een tijdperk van solide economische groei op basis van voortdurende investeringen
in infrastructuur, betere stimulansen voor de productie en de export, lagere inflatie, een betere
binnenlandse veiligheid, en de terugkeer van de verbannen Indisch-Oegandese ondernemers.
Instabiliteit in Zuid-Soedan is een risico voor de Oegandese economie: het land is namelijk de
belangrijkste exportpartner van Oeganda maar ook de belangrijkste bron van ontheemden, met
bijna 82 % van het totaal van geherbergde vluchtelingen.
Onbetrouwbaar beleid, hoge energiekosten, gebrekkige transportinfrastructuur en corruptie remmen
echter de economische ontwikkeling en het vertrouwen van potentiële beleggers. Stijgende voedselen brandstofprijzen in 2011 leidde tot protesten…die hardhandig de kop werden ingedrukt.
De afgelopen tien jaar maakt Oeganda steeds meer geld vrij voor de gezondheidssector. Toch is het
aandeel van het nationaal budget voor gezondheidszorg niet gestegen. Het blijft nog steeds rond 9
% hangen, wat veel lager is dan de Abuja doelstelling, die in 2001 op 15 % werd vastgelegd. De
laatste jaren droeg de private non-profit sector aan het nationale gezondheidssysteem bij om de
kloof te dichten. Ze leveren naar schatting 35 tot 40 % van alle gezondheidsdiensten aan de
bevolking, meestal in landelijke en moeilijk te bereiken gebieden.
Oeganda heeft het afgelopen decennium heel wat vooruitgang geboekt in de toegang tot onderwijs.
Er is echter een probleem met de kwaliteit van dit onderwijs, met als gevolg dat de leerresultaten
zeer laag liggen. Ondanks de beste intenties van de Oegandese overheid, zijn er weinig echte gratis
staatsscholen in Oeganda en is er een groot verschil met het kwaliteitsvol onderwijs in de
privéscholen. Met klassen van bijna honderd leerlingen, zijn er veel kinderen die stoppen met school
en dus ook met een kans op een betere toekomst.
Oeganda heeft een zeer hoge werkloosheid en telt onmetelijk veel jongeren zonder veel hoop. Er
bestaat een dringende behoefte aan een economische heropleving en een aangepast
ontwikkelingsplan voor de miljoenen jongeren zonder vorming en werk.
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Jinja - Integraal programma voor het welzijn van bewoners en kinderen in de
sloppenwijken
KDW steunt een integraal programma voor het welzijn van bewoners en kinderen in de
sloppenwijken Soweto en Masese, gelegen in Jinja, een stad op 80 km ten oosten van de hoofdstad
Kampala.
De uitvoering van dit programma wordt verzekerd door een Oegandese organisatie, erkend door de
lokale autoriteiten: “Missionary Sisters of the Queen of Apostles " (Zusters van de Koningin van de
Apostelen) (SRA).
Sinds vier jaar wijdt deze congregatie van katholieke zusters zich aan de sociale en menselijke
ontwikkeling van de inactieve bevolking van Jinja, met bijzondere aandacht voor kinderen, meisjes
en jonge vrouwen: zij ontwikkelden integrale ontwikkelingsprogramma’s die een combinatie
zijn van gezondheidszorg, onderwijs, spirituele, sociale en culturele vorming en het activeren van de
begunstigden. Zij hebben al een aantal programma's in de sloppenwijken en hun ervaring met
jongeren en de arme bevolking is overduidelijk. Er zijn on site momenteel 6 zusters werkzaam, 5
Indiase
en
1
Oostenrijkse.
De acties van het programma werden geselecteerd op basis van een lijst van prioritaire behoeften,
opgesteld bij het begin van de interventies al door de zusters uitgevoerd, van hun persoonlijke
mening, bemerkingen en suggesties van de mensen uit de lokale gemeenschap. De prioriteiten
werden dus duidelijk in samenspraak met de directe begunstigden gedefinieerd. De steun van
Kinderen Derde Wereld werd een eerste keer in 2010 gevraagd voor dit project van versterking en
consolidatie van de activiteiten voor meerdere jaren.
De
doelstelling
is
het
verbeteren
van
de
levensomstandigheden
van
de
sloppenwijkbewoners door de problemen simultaan op verschillende niveaus aan te
pakken: problemen van medische zorg en specifieke ziekten zoals AIDS, de toegang tot en de
kwaliteit van onderwijs en beroepsopleiding, en het stimuleren en voorbereiden van de doelgroepen
op hun verantwoordelijkheid als burger, zowel ten opzichte van zichzelf als naar de leden van hun
gemeenschap toe.
KDW droeg eveneens bij aan dit project door onze ervaring m.b.t. hulp aan arme kinderen en door
onze follow-up bezoeken die enerzijds een aanmoediging zijn voor de lokale teams en anderzijds
een gezond en transparant financieel beheer bevorderen. Door onze expertise in India met dezelfde
congregatie van zusters SRA, zijn we getuige van hun onbaatzuchtige inzet en hun uitstekende
resultaten op het gebied van sociale actie.
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Behaalde resultaten in 2012:
 11.770
patiënten
werden
medisch
behandeld
en
verkeren
in
een
betere
gezondheidstoestand.
 8.481 mensen werden geïnformeerd over gezondheidsrisico’s, over HIV/AIDS, hygiëne,
oorsprong van malaria, griep, de rechten van kinderen.
 Honderden ondervoede kinderen kregen voedsel en zijn nu gezonder.
 Zwangere vrouwen werden medisch opgevolgd.
 130 kinderen zonder toegang tot onderwijs, kregen de basisvaardigheden van lezen,
schrijven en rekenen aangeleerd en zijn zo gemotiveerd om aan de examens deel te nemen.
 Vrouwen, adolescenten en het grote publiek kregen informatie over de oorzaken en gevolgen
van HIV/AIDS. De armste patiënten kregen begeleiding en persoonlijk advies.
 De houding van vrouwen, kinderen en het grote publiek ten aanzien van gezondheid en
hygiëne is aanzienlijk verbeterd.
 80 kinderen volgen de traditionele cursussen op een regelmatige basis en krijgen een
maaltijd, schoolmateriaal enz.
 261 jonge meisjes uit de sloppenwijken, volgden een opleiding in snit en naad, kapper en
horeca op de technische school.
 Tieners worden continu gemotiveerd om deel te nemen aan lessen met verschillende
onderwerpen.
 Projectmedewerkers bezochten duizenden gezinnen die tijdens de wekelijkse activiteiten
gesensibiliseerd werden.

DR CONGO
De straatkinderen zijn talrijk in Kinshasa. Ze zijn het slachtoffer van een opeenstapeling van socioeconomische factoren, de socio-culturele afbraak van het land, het groeiende fenomeen van
verarming (slechts 1,5% van de bevolking wordt betaald!) en van de ontwrichting van familiale
structuren. Deze kinderen lijden en zitten in een zeer kwetsbare situatie.
Ze worden zo blootgesteld aan een omgeving met drugsgebruik, bedelen, misbruik, beschuldigingen
van hekserij, onveilige gezondheidssituaties (soa / hiv) en fysiek, psychisch en seksueel geweld. Ze
zijn makkelijke slachtoffers van repressie, arrestaties, invallen en manipulatie door politieke
partijen. Deze kinderen genieten niet van hun fundamentele rechten en hebben geen toegang tot
sociale basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, huisvesting, voedsel en onderwijs.
Door gewapende conflicten is het aantal kinderen en jongeren op straat de afgelopen jaren
toegenomen.
De meerderheid van de kinderen gaat niet naar school, de jongeren leren geen beroep aan, misdaad
overtreft elke poging tot intelligente activiteiten m.b.t. gemeenschapsontwikkeling en het individueel
ten laste nemen van de straatkinderen. Geweld tussen jeugdbendes, drugs, alcoholverkoop en
overdosissen zouden de hoofdbezigheden van deze jongeren zijn. In de gemeente Ngaliema, waar
twee van onze Congolese partners werkzaam zijn, is prostitutie de hoofdactiviteit voor de talrijke
onbemiddelde jonge meisjes.
De Staat schonk aandacht aan deze situatie door op 10 januari 2009 de wet op de
kinderbescherming af te kondigen, als onderdeel van een arsenaal van wetten van de Congolese
staat, en heeft de verdienste de rechten en plichten van kinderen te verduidelijken en initiatieven,
zoals
de
jeugdrechtbank,
te
bevorderen.
Op lokaal niveau worden de lokale overheden en de wetshandhavers, waaronder de politie,
gesensibiliseerd voor de Rechten van het Kind. Dat leidt tot een gedragsverandering t.o.v. de
slachtoffers van kindermishandeling, meer bepaald die van de straatkinderen. Deze autoriteiten
tonen zich meer bereid om samen te werken met straatwerkers en zich in te zetten om de wet te
doen naleven.
Volgens een telling uitgevoerd in Kinshasa in 2006 door het Netwerk van Opvoeders van Kinderen
en Jonge Straatkinderen (REEJER), werd het aantal straatkinderen geschat op 13.877 kinderen. Dit
aantal is sindsdien gestegen en werd in 2012 geschat op 19.213, waarvan 14.148 jongens en 5.065
meisjes (26,7%). Hun opleidingsniveau is erg laag aangezien 20% nooit naar school is geweest,
67% heeft het niveau van basisonderwijs en 13% het niveau van secondair onderwijs. Deze
kinderen
hebben
de
school
verlaten.
De gemeente Ngaliema is één van de 24 gemeenten van de stad Kinshasa. Zij telt meer dan
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600.000 inwoners, maar heeft slechts zes instellingen voor opvang van kinderen in moeilijke
omstandigheden, m.a.w. een zeer lage capaciteit voor 120 meisjes en 120 jongens. Deze gemeente
gelegen ten westen van de stad Kinshasa, wordt doorkruist door de hoofdweg Kinshasa - Matadi,
wat een verklaring is voor de overvloed aan markten waar de straatkinderen rondhangen.

Kinshasa – Centrum voor opvang van wezen en straatkinderen
De voorbije decennia werd de DR Congo in het algemeen, en Kinshasa in het bijzonder, getroffen
door de nadelige gevolgen van de veelzijdige crisis. Kinderen en vrouwen zijn de eerste slachtoffers
van problemen veroorzaakt door politieke instabiliteit, een precaire economische situatie,
gewapende conflicten en oorlogen. Dit heeft als gevolg dat vele kinderen worden uitgesloten van de
samenleving (kinderen uit gebroken gezinnen, kinderen die als heks worden bestempeld); andere
kinderen verloren hun ouders als gevolg van oorlogen, ongevallen en chronische ziekten. Onder hen
wezen, verlaten en verwaarloosde kinderen, delinquenten, enz.
Deze kinderen worden uitgesloten van het normale onderwijsstelsel, blijven inactief, worden vroeg
zwanger (tienerzwangerschappen), zijn ongeschoold of gaan met tussenpozen naar school. Ze zijn
slachtoffer van geweld, zowel de jongens als meisjes, en lopen het risico te worden blootgesteld aan
economische uitbuiting. Men vindt onder deze kinderen bandieten en bendes, sommigen gebruiken
en misbruiken hen ook, en laten hen misdrijven plegen. De meisjes zijn bijzonder kwetsbaar voor
verkrachting en seksueel misbruik.
In hun strijd om te overleven op straat, maken kinderen zich schuldig aan diefstal en plundering.
Anderen werken trouw om hun dagelijks brood verdienen.
De NGO CHERO biedt een oplossing aan de problemen van deze kinderen die uitgesloten, verlaten,
of wees zijn, en aan andere kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden (analfabeet, enz.).
CHERO was in het begin een onthaalfamilie, dat uitgroeide tot een opvangcentrum, met
inhaalonderwijs en professionele opleiding als antwoord op het toenemende aantal wezen,
straatkinderen en andere kwetsbare kinderen. CHERO organiseert dagelijks activiteiten met een
globale aanpak voor de kinderen in nood, en meer bepaald de straatkinderen en kwetsbare wezen
voor wie ze zich inzetten.
Realisaties in 2012:
1. Voorlopige opvang
48 kinderen uit gebroken gezinnen vonden hun toevlucht in het centrum, 32 jongens en 25 meisjes
tussen 4 en 18 jaar oud. Anderen tussen 19 en 22 jaar oud, wachten op begeleiding tot zelfstandig
leven. Dankzij de steun van KDW, kon CHERO de opvangomstandigheden voor de kinderen
verbeteren door de aankoop van 15 nieuwe stapelbedden, 25 nieuwe matrassen, 30 muggennetten
geïmpregneerd met insecticide, 45 lakens en dekens, de herstelling van 6 kleerkasten…
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2. Onderwijs
 156 schoolverlaters werden tijdens het schooljaar 2012-2013 opgevangen in het ‘Centre de
Rattrapage Scolaire (CRS)’, een door de Staat erkend centrum voor inhalen van
schoolachterstand, hetzij 75 meisjes en 81 jongens voor drie niveaus.
 13 kinderen van niveau 3 uit het CRS, waarvan 5 meisjes slaagden in het nationale
eindexamen voor de basisschool (TENAFEP), georganiseerd door het ministerie voor
onderwijs. Zij hadden een schitterend resultaat en kregen hun diploma van het
basisonderwijs.
 20 kinderen die in CHERO verblijven (11 meisjes en 9 jongens) tussen 6 en 17 jaar oud,
werden ingeschreven in het formeel onderwijs.
 Professionele opleidingen : 5 jongens en 1 meisje kregen een plaats voor een
beroepsopleiding in houtbewerking, metsen, automecanicien, snit en naad, elektriciteit; 1
jongere die 6 maanden stage beëindigde, wacht nu op een job en begeleiding naar een
zelfstandig leven.
Partnerschap
CHERO werkt in synergie met diverse andere actoren ter bescherming van kinderen, zowel
staatsinstellingen als private actoren. Haar lidmaatschap van een thematisch netwerk (REEJER) in
de hoedanigheid van professionele dynamische begeleidingspartner in de sector, de officiële
erkenning door de Congolese staat als een charitatieve organisatie, haar ervaring van meer dan 10
jaar in het werken met kinderen in moeilijkheden, de betrokkenheid van de lokale gemeenschap en
de participatie van de kinderen zelf in haar projecten, vormen een garantie voor de duurzaamheid
van deze structuur als een instelling voor de bescherming van het kind, ondanks de moeilijkheden
die inherent zijn aan de algemene context waarin zij opereert.
De verantwoordelijken en de leerkrachten namen deel aan diverse opleidingen en vormingssessies,
georganiseerd door het Netwerk van Opvoeders van Straatkinderen en straatjongeren (REEJER ).
CHERO verkreeg in 2012 haar erkenning als partner van het Ministerie van Gender, Gezin en
Kinderen. Zij hernieuwde ook het bewijs van inschrijving bij het Ministerie van Planning.
Kinderen Derde Wereld bezocht CHERO in februari 2012 en kon tijdens dit bezoek de realiteit van de
werking van dit centrum en de begeleiding van de begunstigden vaststellen. Tijdens de periode van
maart tot december 2012, financierde KDW twee maaltijden per dag voor de kinderen die CHERO
herbergt, het salaris van de kok, vernieuwing van materiaal voor de kinderen in de slaapzalen, en
het betonneren van de binnenplaats van het centrum.
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Latijns-Amerika
BRAZILIE
De Federale Republiek Brazilië, een parlementaire democratie met president, bestaat uit 26
deelstaten en is wereldwijd op vier na het grootste land. Met uitzondering van Chili en Ecuador
grenst het aan alle landen van Zuid-Amerika en, met een kustlengte van 7920 km, in het oosten
aan de Atlantische Oceaan. De hoofdstad is Brasilia.
Brazilië telt meer dan 200 miljoen inwoners, waarvan bijna 50 % jonger is dan 20 jaar: het meest
bevolkte land van Zuid-Amerika dat wereldwijd op de 5de plaats qua inwonersaantal. Het heeft een
ongekend hoog geboortecijfer, vooral bij de laagste sociale klassen. Volgens schattingen neemt de
bevolking jaarlijks toe met 1,8 %, en komen er zo jaarlijks meer dan 3 miljoen Brazilianen bij. De
gemiddelde levensverwachting is ruim 72 jaar (68,7 voor de mannen, 76 voor de vrouwen).
De Braziliaanse bevolking, gegroeid uit Afrikanen, Europeanen en Indianen, bestaat vandaag heel
heterogeen uit verschillende etnische groepen: de meerderheid of 53 % is blank, 22 % mulatos
(Europees-Afrikaans), 12 % zijn "mamelocus" van Indiaans-Europese afkomst en vormen de
meerderheid in het binnenland van NO-Braziliê. 11 % zijn zwarten van Afrikaanse afkomst en 2 %
bestaat uit Aziaten, Indianen en "Cafuzos" Indiaans/Afrikaans. De Indianen maken nog slechts een
klein deel uit (0,2 %) van de totale bevolking en zijn deels ondergebracht in reservaten. De officiële
landstaal is Portugees.
Brazilië heeft zich de voorbije jaren opgewerkt tot een economische reus die alle anderen in LatijnsAmerika overklast. Samen met Rusland, India, China, en Zuid-Afrika vormt Brazilië de BRICS-groep,
de nieuwe opkomende economische grootmachten. Het land dankt zijn huidige welvaart aan de
uitvoer. Landbouwproducten maken 45 % uit van de totale Braziliaanse export.
Sinds de eeuwwisseling is door een voortvarende sociale aanpak van de overheid, ongeveer 21 van
de ruim 200 miljoen Brazilianen (dat is 1 op 10!) uit de ergste armoede is ontsnapt. Het land mag
dan wel lijken op een westers welvaartsland, en men mag dan wel spreken van "het Braziliaanse
wonder", in werkelijkheid vertoont het toch nog steeds trekken van een derdewereldland.
Ondanks de sterke economische groei, vormen honger en ongelijkheid nog steeds een groot
probleem omdat deze spectaculaire economische vooruitgang geografisch en sociaal sterk verdeeld
is. Het zwaartepunt ligt in de zuidoostelijke staten, waar 40 % van de bevolking ruim 80 % van het
nationaal inkomen ontvangt. Er blijft een gapende kloof tussen een rijke toplaag en de naar
schatting 18 miljoen mensen die nog leven in grote armoede, lijden aan ondervoeding, wonen in
erbarmelijke omstandigheden en kunnen niet lezen of schrijven. Nog een grote kwaal in het enorme
land is de wijdverspreide corruptie.
De president Dilma Rousseff wil met haar regering ‘de extreme armoede uit te roeien’, o.m. door
een drastische hervorming van het onderwijssysteem. Een taak waar ze tot op heden jammer
genoeg niet in geslaagd is, gezien de rellen en grote manifestaties die momenteel in het land
plaatsvinden.
Basisonderwijs is verplicht in Brazilië tussen 7 en 14 jaar, en de openbare scholen zijn gratis.
Het secondair onderwijs is opgesplitst in vier jaar ‘middenschool’ en 2 eindjaren.
Brazilië begrijpt dat het concurrentievermogen van het land voor een groot deel afhangt van de
kwaliteit van de beroepsopleidingen. De regering kondigde daarom in 2011 een gedurfd plan aan
dat
voorziet
in
8
miljoen
meer
opleidingsmogelijkheden
tegen
2014.
Het land heeft verder een goede spreiding van meer dan 2.600 staats- en particuliere universiteiten
en hogescholen.
De verschillen tussen de kwaliteit van de aangeboden opleidingen is echter enorm, en private
onderwijsinstellingen zijn “big business” geworden, waar veel geld neergeteld moet worden voor
een degelijke opleiding.
Dat zal op termijn opnieuw de kloof tussen arm en rijk aanscherpen: wie rijk is, kan zich
kwaliteitsvol onderwijs veroorloven, krijgt bijgevolg de beter betaalde banen en wordt dus rijker.
Wie arm is echter….
En die grote tegenstellingen bekampen door te blijven investeren in optimaal onderwijs of
vormingen voor iedereen, blijft dus voor ons een heuse uitdaging!
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Sao Paulo, Ribeiro Preto - Casa da Criança Santo Antonio
Het tehuis “Casa da Criança Santo Antonio” werd opnieuw gesteund door Kinderen Derde Wereld
voor hun opvangproject voor 250 kansarme kinderen tussen 1 tot 10 jaar oud, zodat hun
alleenstaande moeder zou kunnen gaan werken. De kinderen komen uit risico gezinnen, vaak
families die uiteengerukt werden, door druggebruik en drughandel, alcoholisme en prostitutie.
Zonder deze dagelijkse gratis opvang in het tehuis Casa da Criança Santo Antonio, zouden de
allerkleinsten overal worden meegenomen, en vanaf 5 jaar op straat terecht komen om uiteindelijk
in de drug- en misdaadwereld uitgebuit te worden. Het voorbije jaar werden baby’s, peuters en
kinderen verzorgd, gevoed en begeleid. Er werd met veel moed gewerkt en er werden initiatieven
genomen om de vele problemen op te lossen.
Met de subsidie werden voedingswaren en verschillende materialen aangekocht. Het is gebruikelijk
in Brazilië dat kinderen halve dagen school lopen. Na het ontbijt in het tehuis, gaan de kinderen van
la Casa onder begeleiding naar de stadsschool. 's Middags keren ze terug naar la Casa waar ze een
middagmaal krijgen en er de hele namiddag doorbrengen. Zij worden er ook begeleid met hun
huiswerk en vinden er een evenwicht tussen studeren, ontspanning en activiteiten. Het project
kreeg in 2012 het bezoek van een Belgische vrijwilliger die er “capoeira” en “judo” lessen gaf.
Hiervoor werden er 68 T-shirts, 30 judopakken en 30 “Tatamis” (judomatten) aangeschaft.

La Casa kreeg van een firma computers, maar moest wel nog bepaalde stukken kopen. Dankzij
KDW’s steun konden ook geschikte stoelen voor de computerklas, de studie en de refter
aangeschaft worden.
Toch blijft de drang naar het straatleven erg groot. Het is daarom erg belangrijk om attractieve
activiteiten te organiseren, soms betekent dat extra onkosten, maar die tot slot tot resultaten
leiden. Een mooi voorbeeld is een 14- jarige oud-leerling die danslessen volgde, en nu spontaan
dansles geeft aan de kinderen in het tehuis. Een andere oud-leerling leert hen schilderen op
handdoekjes. Zo draagt iedereen op zijn manier zijn steentje bij om dit project levend te houden.
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COLOMBIA
De republiek Colombia is één van de oudste democratieën in Zuid-Amerika en grenst aan
Venezuela, Brazilië, Peru, Ecuador en Panama. Het land is ongeveer zo groot als Frankrijk, Spanje
en Portugal bij elkaar. Geografisch heeft Colombia vele gezichten, gaande van besneeuwde
bergtoppen, woestijn, oerwouden, mangroven tot een lange kustlijn. De grootste steden zijn de
hoofdstad Bogota, Medellin, Cali en Cartagena.
Colombia heeft veel potentie qua mensen en natuurlijke hulpbronnen, een grote diversiteit aan
natuur en cultuur en staat bekend voor de productie van koffiebonen, bananen, sigaren en cocaïne.
Volgens de Wereldbank behoort het Colombiaanse ondernemingsklimaat tot de top drie van ZuidAmerika. De economie groeit in een stabiele snelheid van ongeveer 5% per jaar, zowel de inflatie en
de staatsschuld zijn laag. Colombia is een economische transitie aan het doormaken van
ontwikkelingsland naar een stabiel middeninkomenland: een interessante groeimarkt met kansen
voor veel sectoren. Het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft is de laatste
jaren spectaculair gedaald, tot ongeveer 45 % in 2011.
Studies geven echter aan dat de kloof tussen arm en rijk een van de grootste ter wereld is.
Het onderwijs model van Colombia werkt met een basisschool en een voortgezet onderwijs.
Wettelijk is opgelegd dat 10% van het budget van de overheid moet worden besteed aan onderwijs.
De taal waarin het onderwijs wordt gegeven is Spaans. Er zijn privéscholen waar Engels, Duits of
Frans onderwezen wordt, maar ontoegankelijk voor de meeste Colombianen. Schoolboeken worden
niet door de school uitgegeven of in bruikleen gesteld. Mensen moeten zelf hun boek kopen. De
leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs dragen een uniform.
90 % van de +15 jarigen kan lezen en schrijven. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar gaan naar de
basisschool. Deze school is gratis. In 2002 werd bepaald dat maximaal 5 % van de studenten per
school mag blijven zitten. Hierdoor is er een systeem gekomen dat mensen automatisch overzet
naar het volgende jaar. Wat de achterstand dan ook zo zijn. Dit om de kosten voor de overheid te
drukken.
Volgens de FARC1 zijn er in Colombia landbouwbedrijven die tot 100.000 hectare grond bezitten,
terwijl 87 % van de boeren niet over grond beschikt. Volgens een akkoord dat recent werd
afgekondigd, zou er nu een Grondfonds voor de Vrede komen. Daar zullen boeren zonder land, of
boeren met onvoldoende land, terechtkunnen. De huidige president Santos is duidelijk bereid om
werk te maken van een echte landbouwhervorming, en investeert in grootse programma’s ten
gunste van de landbouwersgezinnen die genoodzaakt werden en nog steeds worden hun land te
ontvluchten voor het geweld van militairen, paramilitairen en allerhande milities en rebellen...
Het land heeft een kwalijke reputatie opgebouwd ten gevolge van de drugskartels en de drugsbaron
Escobar die er de plak zwaaide in de jaren 80 en begin 90. Maar ondanks de vele interne
problemen, probeert men vastberaden een oplossing te zoeken door het nastreven van verzoening
in een verscheurde samenleving met vele trauma’s na alle geweld van de laatste halve eeuw.
Zo ook Kinderen Derde Wereld, die verschillende partners steunt in hun rehabilitatieprogramma’s in
de grote steden Bogota, Medellin en Cartagena.
Meer dan 3 miljoen mensen vluchtten de laatste decennia voor het buitensporig geweld en
vestigden zich aan de rand van die grootsteden. Ze wonen er in zeer precaire omstandigheden,
opeengepakt, en kennen elkaar niet of spreken elkaars taal zelf niet. Er is een groot gebrek aan
sociale cohesie in deze “communa’s”.
Een probleem is het aanzienlijk aantal éénoudergezinnen, waar moeder het gezinshoofd is en er
alleen voor staat, meestal werd haar man vermoord. De kinderen zitten noodgedwongen de ganse
dag alleen, want de moeder moet de kost gaan verdienen voor haar kroost, en lijden niet alleen van
de ellende en de armoede maar ook en vooral van eenzaamheid en niet verwerkte trauma’s.

1

FARC : Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Gewapende revolutionaire krachten van Colombia)
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Cartagena - Centro Pastoral El Salvador
Het “Centro Pastoral El Salvador”, of het Parochiaal Centrum van de Verlosser gelegen in de
prachtige stad Cartagena is één van de partners van KDW waar sinds decennia een uitgebreid
programma loopt, ten gunste van die meestal alleenstaande vrouwen met kinderen ten laste.
Hoe het begon: De Belgische zuster Beatrijs Vansina kwam toe in Cartagena in januari 1989, na
20 jaar te hebben gewerkt en gewoond in Cali, op uitnodiging van de aartsbisschop van de stad, MR
Ruiseco. Heel vlug kwam ze tot het besef van de drama’s van de vele families die in extreme
miserie leefden, maar ook en vooral, constateerde ze dat een belangrijk aandeel van jonge vrouwen
de ganse dag “niets” te doen hadden. Dit besef en het opgebouwde vertrouwen en contact met die
vrouwen waren de basis voor een parochiale actie, gebaseerd op verantwoordelijkheid en
solidariteit.
Zo ontstonden de cursussen of ateliers waar deze personen gevormd werden om zelf een gamma
artikelen te maken – vooral door naaiwerk – voor dagelijks gebruik, en die hen in staat stelden uit
hun mensonterende situatie te geraken. De vormingen kenden een enorm succes, ontwikkelden zich
razendsnel en vermenigvuldigden zich in ijltempo in verschillende arme wijken van de stad: Nelson
Mandela, El Progreso, Vista Hermosa, Ciudadela 2000, Arroz Barato en andere...
Het project is na 20 jaar uitgegroeid tot een programma met vijf luiken en bereikte sinds het
begin ongeveer 40.000 families en jongeren:



Vrouwenpromotie: Vormingscursussen ten gunste van vrouwelijke gezinshoofden;
Voedselzekerheid verstrekken ten gunste van kinderen jonger dan 5 jaar;





Begeleiding van zwangere meisjes en pubermoeders.
Schoolbibliotheek, gratis en ten gunste van kinderen én volwassenen;
Humanitaire hulppakketten voor de allerarmste gezinnen.

Wat zuster Beatrijs deed of aanleerde, was niet zozeer om de situaties te willen veranderen, maar
om diegenen te helpen die zelf die ongunstige situaties kunnen veranderen, dus om de
Colombiaanse bevolking voorbereid en gevormd in hun gemeenschappen aan zet te laten.
Als antwoord op de vraag: welk was de invloed van deze cursussen op jullie familie en lokale
gemeenschap, kregen we als antwoord van een groep vrouwen: “De cursussen hebben er toe
bijgedragen dat er meer harmonie, kalmte en rust is in de gemeenschappen, want met een
economische activiteit en vorming komt er meer rust en harmonie in de familie, is er minder geweld
ook. We kennen elkaar beter, we hebben een sociaal weefsel opgebouwd en worden veel meer
gewaardeerd door eigen familie en buren.”
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Onze activiteiten in België
KDW bleef haar tweemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden met een oplage van ongeveer 9.000
in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Deze nieuwsbrief is gratis en wordt automatisch bezorgd aan
elke schenker, hoe groot of klein de gift.
De websites www.enfancetiersmonde.be
bezoekers tijdens 2012.

en

www.kinderenderdewereld.be

kregen

142.319

Er zijn nu folders van KDW beschikbaar in drie talen: Engels, Frans en Nederlands.
In 2012 werden er meerdere informatiebijeenkomsten en fondsenwerving bij het grote publiek
georganiseerd ten voordele van onze verschillende projecten.
Een aantal leden van de vereniging reisden naar DR Congo en India, teneinde er de projecten en de
resultaten op te volgen.

Projectbezoek in India: werkvergadering bij BREADS in Bangalore – september 2012

Belgische vrijwilligers die in 2012 naar het Zuiden werden gestuurd:





Het project Virlanie in Manila werd versterkt door twee Belgische vrijwilligers. De eerste
werkte er gedurende 5 maanden als speciale leerkracht.
Het project in Sao Paulo, Ribeiro Preto, Casa da Criança Santo Antonio, kreeg het bezoek van
een vrijwilliger die er “capoeira” en “judo” lessen gaf.
Onze partner in Mexico ontving één vrijwilliger gedurende een periode van 2 maanden, maar
kon er door de lokale onveilige situatie niet meer verwelkomen.
Een van onze Indiase partners verwelkomde een Belgische vrijwilliger gedurende 2 maanden
in Honavar en Soraba, in de staat Karnataka, om er deel te nemen aan educatieve projecten
van de vereniging. Haar verslag is te lezen op onze website in het najaar van 2012:
http://www.enfancetiersmonde.be/index.cfm?Content_ID=676987126
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